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Et Besøg i Oxford
in.
Af Frk. Marie Hansen.

I Forbindelse med ethvert af Colle
gerne staar et Kapel, hvor der holdes.
Morgen- og Aftengudstjeneste for
Studenterne. Det til Christ-Church
—College hørende er en Kirke, der
bruges som Sognekirke. — Jeg var
inde i flere af disse „Chapels.“ Fælles
for dem var det Indtryk, de gjorde
paa den besøgende ved deres middel
alderlige Ælde. Kom man fra en
lys Solskins-Sommerdag og derind,
maatte man vente en lille Stund, inden
man kunde opfatte Enkelthederne,
som omgav en. Der er nemlig altid
Vinduer med farvede Ruder, „stained
glass“, som det kaldes. Det er smukt;
men det frembringer en Dunkelhed,
som man først maa vænne sig til, og
som i Længden virker trættende. —
Jeg omtalte Christ-Church som Sogne
kirken i Oxford. Der er mange andre
Kirker; men en af de mest bekendte,
ved sin Skønhed, sin Ælde og sine
historiske Minder, er den til Univer
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sitetet knyttede Kirke „St. Mary the
Virgin’s.“ Jeg fik lidt at høre om de
Minder, der fra en bestemt historisk
Periode knytter sig til denne Kirke;
jeg vil forsøge at fortælle det saa
godt jeg kan. Idet 16de Aarhundrede,
under Henrik den 8des og Maria den
Blodiges Regering, gik Bølgerne højt.
Kampen mellem Katolikker og Prote
stanter, og mange af disse sidste blev
dræbt for deres Tros Skyld. Der var
paa den Tid i Oxford en Ærkebiskop,
Thomas Cranmer, der havde sluttet
sig til Protestantismen. Da Forfølgel
serne blev mere og mere almindelige,
frygtede han for sit Liv, og tilbage.kalde skriftlig en Del af, hvad han
havde lært, idethan haabede saaledes
at kunne frelse sig.
Han blev
imidlertid alligevel kastet i Fængsel
— den gamle Bygning, hvor han blev
ført hen, eksisterer endnu — og det
blev betydet ham, at kun, hvis han
offentlig frasagde sig Forbindelse med
den protestantiske Lære, kunde han
haabe at redde Livet; en Dag blev fast
sat, hvor han i Kirken St. Mary the
Virgin’s skulde tilstaa sine Vildfarelser
og anraabe Romerkirken om Tilgivelse.
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Men det blev anderledes, end man
havde ventet. Den bestemte Dag
kom, en Foraarsdag i 1556. Kirken
var fyldt med Mennesker, som var
strømmet ind for at høre Ærkebispen
bekende sine Kætterier. Fra Fængslet
JtlevCranmer ført ind, gaaende mellem
2 Munke. Borgmester og Raad gik
i Spidsen af Processionen, derefter
kom Cranmer, hvem man havde
berøvet hans ærkebispelige Dragt og
iført en gammel, pjaltet Universitets
dragt.
Der var anbragt en Slags
Forhøjning ved en af Pillerne over
for Prædikestolen.
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Sure Opstød: Døden vil ej længer
vente!
Om en Uge er for stedse Øjet
lukt.-Vi er alle under Febrens Regimente,,
hele Lyngby har den kuet med sin
Tugt!
P. Th.

En Sommerferierejse.
Pløn—Gremsmühlen—Malente—
Brunshoppel. '

Symptomer.
For den røde Feber alle Folk nu
gruer!
— Man gaar rundt og skuer rødt ved
højlys Da’;
Folk biir’renlige ! - De vasker deres
Stuer,
og ved ikke, hvor de Vejret frit kan
ta’.
Røde Knopper! — Skræk og Rædsel,
— Febren æ’der 1
Ak — mit Barn, se Sygevognen
henter dig !
Mænd besvimer, naar de ser de gule
Pletter.
„Stive otte Ugers Sygdom venter
mig 1“

Ondt i Ho’det: — Man faar travlt
med Testamente.
Slim i Halsen: Ingen Tvivl, — alt
Haab er slukt!

Pløn ligger meget malerisk mellem
den store og lille Plønersø. Vi drejede
ind i en Gade med smaa røde Huse,
næsten heit dækkede af Grønt og
Blomster; det ser saa smilende og
venligt ud. Ligefor paa en hej Bakke
knejser det store Slot omg'vet af
Parken; det er meget dominerende
og kan ses langt bort. Her er nu
Landkadetakade mie.
Hele Egnen omkring Pløn og mod
Øst, det
saakalte Holsteinische
Schweitz, er meget smuk. Der findes
ca. 20 større og mindre Søer omgivne
af Højder dækkede med BøgeskovVi tog gennem Pløn ad Landevejen
til Eutin, men noget udenfor Byen
ved en Kro, der hedder „Fegetasche“,
drejede vi af til venstre ad en Bivej,
der fører til Nieder Klevetz. Man
kommer her forbi Sø baade til højre
og venstre, gennem en prægtig Bøge
skov til et lille Slot, en privat Be
siddelse, der hedder Heidschloss. Det
ligger inde i Skoven, og lidt derfra
er der den mest idylliske lilh Skovsø

med hvide Aakander. Videre gaar
Turen gennem Landsbyen og ad en
Gangsti til den store Skov, der
hedder Holm og herigennem langs
Bredden af Dichsee en overordentlig
smuk Tur dl Giemsmiihlen, hvor der
ligger Masser af Hoteller og Pensio
nater; thi her ligger en Mængde,
navnlig Hamburgere, paa Landet.
Skade, vi ikke kan sende et Billede
fra dette smukke Sted; her var værd
at slaa sig ned en lille Tid. Fra
Gremsmühlen gaar Vejen gennem
Landsbyen Malente til Hotel Hol
steinische Schweitz, der ligger ved
Bredden af Kellersee med den mest
pragtfulde Udsigt fra HotelletsTerrasse.
Videre op til Brunskoppel, der ligger
højt med Udsigt over Krummensee,
to mindre Søer og Kellersee. Vejen
fører ned igen og langs Kellersee,
gennem Sielbeck med Hoteller til
„Gasthaus zum Ukleisee“, hvor vi
vilde overnatte ; thi Ukleisee er Perlen
i holstensk Schweitz. Til Aften fik
vi den nationale Ret for Stedet,
nemlig kogt Uklei Schleie (Suder),
hvilken smagte storartet med et Glas
Münchenerbier til. Vi sad underen
600 Aar gammel Eg og spiste, og nød
Tilværelsen, det smukke Sted og
Hvilen ovenpaa den varme Dag samt
den fortrinlige Schleie. — Inden vi
gik i Seng, maatte vi ned til Søen,
der ligger dybt nede helt omgivet af
høje Bakker bevoksede med Skov.
Digteren Geibel skriver om Søen :
dicht umschlossen,
geheimnissvoll
Verhüllt in Waldnacht dämmert der
Uklei See,
Ein dunkles Auge, das zur Sonne
Nur um die Stunde des Mittags
aufblickt.“
„Vom
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Hügeln

Og her er herligt at sidde paa
Angeibrücke og se udover det mørke
Vandspejl. Vi gik i Aftenens Stilhed
rundt om Søen, hvilket tager en
imestid. Derpaa til Hotellet og i
Seng.

Rp,

Tschataldja Stillingen
eller

naar Naturen gaar over Optugtelsen.
Under.Skarlagensfeberepidemien sam
les som bekendt de ældste Klasser i
smaa Hold forskellige Steder i Byen
til Undervisning, for at de ikke skal
komme for langt tilbage til den forestaaende Eksamen.
Saaledes ogsaa paa en Qaard lidt
udenfor Byen, hvor 3 lange Drenge i
Frikvarteret afventede Lærerindens
Ankomst, ivrigt beskæfiigede med at
slaas med Sne.
Da det den Dag havde sneet temme
ligt stærkt, opfordrede Gaardens Ejer
Drengene til at kaste en Sti i Sneen,
saaledes at Lærerinden kunde faa en
farbar Vej at passere. Han udleverede
Skovle, og meget forbavset var han
Vidne til, hvor ivrige Drengene var
med at komme i Gang med Arbejdet.
Dog skulde Aarsagen til denne Iv
righed snart opklares; thi ved et Kig
ud gennem Vinduet, saa man Dren
gene paa et Sted, hvor Sneen havde
samlet sig til en Drive, ikke beskæf
tiget med at kaste Vejen fri for Sne,
men med yderligere at besværliggøre
Adgangen til Gaarden, ved at opføre
en lang Skanse tværs over Vejen fra
Stakittet og ind i Buskettet paa den
modsatte Side af Vejen.
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Drengene arbejdede saa Sneen stod
dem om Ørene, en bednSag værdig,
og Reserven var kaldt til Hjælp, (o
Smaapiger, hvoraf den ene var udstil
let som Vagtpost ved Omdrejningen
af Vejen.
Lidt for tidligt kom Meldingen, at
Fjenden var i Sigte; den sidste Haand
blev lagt paa Værket, og hele Styr
ken forsvandt i et nærliggende Materialhus, hvor de observerede Lærer
indens Ankomst.
Efter nogsn Besvær havde Lærer
inden arbejdet sig op igennem det
temmeligt tykke Snelag, men blev
brat standset af den lange Skanse,
stod raaovild et Øjeblik og satte Lorg
netterne til Rette, og Jubelen var
stor i Materialhuset.
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Men som en god Strateg fandt Frø
kenen det svage Punkt inde i Busket
tet, foretog en omgaaende Bevægelse
af Stillingen, og kom meget nemmere
i Besiddelse af denne, end det vjl
lykkes Bulgarerne ved den rigtige
Tschataldja Stilling !
Udfaldet var dog sikkert blevet an
derledes, hvis Forsvarerne i Stedet
for at flygte, havde holdt Stillingen
besat og forsvaret sig efter Evne, men
de har sikkert været bange for at
komme i dobbelt Ild fra Gaarden.
Hvorledes Sejrherren senere i Timen
hævnede sig paa de kaade Drenge,
melder Historien ikke noget om.

Observer.

ET OPRAAB!
Som bekendt er der i den sidste Tid overalt i Danmark paa
begyndt en Forsvarsindsamling, og da det har vist sig, at den
har vundet stor Tilslutning, og at der endog i Landets forskellige
Skoler samles ind til dette gode Formaal, har vi undertegnede be
sluttet at sætte os i Spidsen for en Indsamling her i Skolen.
Vi opfordrer derfor alle, saavel Skolens Lærere som Elever,
til sammen med os at yde deres Bidrag — stort eller lille — alt
modtages med Tak!
Vi haaber, at alle vil se med Velvillie paa Indsamlingen og
hurtigst tegne sig for et Bidrag, som bedes indbetalt til under
tegnede.
Dersom nogen ønsker det, afhentes Bidraget af Lyngby-Spejderne.
Emil Bentzen.
Inger Bentzen.
Henry Lud vigsen
Helge Knudsen.
Povl Asmussen.
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Vor Enquete.
Vi bringer her 3die og sidste Be
svarelse.
Hr. Redaktør.
De bedes venligst i deres ærede
Blad give mig Plads til en Besvarelse
paa, om et Skoleblad bør bringe
inden- og udenrigske politiske Over
sigter. Dertil maa der svares absolut
nej, da et Skoleblad skal indeholde
Artikler, som er let forstaaelige, da
det jo er saavel store som smaa, der
er Abonnenter paa „Vort Blad“.
Desuden, hvis „Vort Blad'' virkelig
kom til at bringe uden- og indenrigske
politiske Oversigter, mon detsaa ikke
i en uhyggelig Grad kom til at ligne
Nærum Kostskoles Blad med Hensyn
til laante Artikler ?
Ærbødigst
Martin Sørensen.
Alle vore Indsendere har udtalt sig
imod de politiske Oversigter, og da
vore Abonnenters Vilje er vor Lov
— saadan til en vis Grad I — maa
de altsaa, om vi saa maa sige, kigge
i Vejviseren efter de omdisputerede
Artikler.
Red.

Vi anmoder vore Abonnenter om,
saavidt muligt, at betale Kontingentet
straks, naar vor Bydreng kommer.

*

*

*

Omtrent Halvdelen af de her fra
Skolen indbragte Patienter er kom
met oven Senge.

Har i hørt
at Sven Klausen paa sin Fodtur
i Sønderjylland har tabt 50 kg. i
Vægt, men at det ingen Rolle spiller,
da han er i Besiddelse af dobbelt saa
meget endnu ! og har 1 hørt, at et
ondskabsfuldt Individ har fremsat det
Spørgsmaal: Hvad vilde der være
igen af Henry Ludvigsen, hvis det
samme var vederfaret ham ? I bedste
Tilfælde: Guldplomber og Blækstift!

*

*

*

Vi meddelte i forrige Numer, at
Hr. Boghandler Henriksens Udsalg
begyndte Søndag d. 8. Februar, selv
følgelig h dder Boghandlerne ikke
aabent om Søndagen 1 Hr. Henrik
sens store Udsalg begyndte Lørdag
den 8. ds.
*

*

*

Grunden til, at der kun findes en
Spalte under „Fra Gang til Gang“,
er en ganske overvældende Stof
mængde.

5te Klasse i St Dominicus Skolen.
„Det er netop, hvad det er“,
fortsatte Pembury; „jeg troer ikke
at to fra vor Klasse nogensinde har
vadet igennem det; og derfor foreslaar
jeg, at vi selv laver et Blad I“
„Naa da, det kalder jeg for en god

VORT BLAD.
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Idé“, siger Braddy. „Men bli’r de ikke
rasende“. „Hvad skal vi kalde det“,
spørger, een. Der kom Forslag som
,,5te Klasses Krigsraab“, „Vnti-6te“,
osv. Men tilsidst sejrede Greenfields
Forslag om, at det skulde hedde
„Dominicaneren “ og være et Blad
for hele Skolen.
Da Drengene senere paa Efter
middagen gik til Gudstjeneste i
Kapellet, saa de paa Opslagstavlen
en ny Bekendtgørelse:
„Det første Nummer af „Domini
caneren“ udkommer d. 24. ds.“ 6te
undrede sig svårligen.
Senere hen paa Aften sad Green
field og Wraysford sammen paa den
sidstes Værelse.
„Jeg ser, at Stipendiet nu er ledigt;
du indstiller dig selvfølgelig?“ sagde
Wraysford.
„Ja“ —, svarede Greenfield.
„Ja, jeg vil ogsaa gøre mit bedste“,
bemærkede Wraysford.

„Men jeg vil ikke lade dig faa det;
det vil være meget værd for mig,
hvis jeg gaar til Oxford“.
„Ogsaa for mig“ svarede Wrays
ford leende.
„Hvornaar kommer
forresten din Bro’r ?“
„I næste Uge tænker jeg“.
„Troer du, han vil være min
Oppasser ?“

I. Aarg.

„Jeg ved det ikke“, svarede Green
field leende, „spørgSkole-Kaptajnen“.
Men jeg maa af Sted nu.
God
Nat!“----------------Og en Time senere var St. Domini
cus Skolen lige saa rolig, som den
om Dagen havde været støjende.
(Fortsættes.)

Tandlæge

Frk. M, Fauerholt.
Telf. 346.
Hovedgaden 7 6.
» Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Harald Børgesen
(Olaf Baifoed),

Frederiksberggade 28. Kbhvn.
Telf. Central 689.

Skøjter,
Ski,
Kælk er,
Sveaters,
Huer,
Vanter
......... i største Udvalg. —

Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen.)
Salmebøger!

Emil Glansen,

Fotograf,

Prospektkort!

Lykønskningskort !

Frederiksberggade 34.

mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Telf. 337.
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Rafns Skotøjsmagasin ■ ■ ■ —
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler. Prima Mili
tærstøvler. Ballet-, Danse-, Gymnastik- og Sportssko meget billigt.
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damest. fra 8,50. Ekstra Saaler tinder Skolefodtøj, ‘
kun Haandarbejde.
Reparationer hurtigt og solidt. “Wg

Tit. Lyngby 17.

Hovedgaden 52.

DrenHlæM^r
og Skoleslag

K og Strøning
udføres

Annoncerne bedes læste.

Jernbanevej 15.

Ludvig Martensen.

Det stærkeste

LyEDby SMerftrretuing.
Hvis De vil være tilfreds med Deres
Kjædning, saa gaa til Skræderforretningen Hovedgaden 50. Flot Snit, god
Pasning garanteres.

Ærbødigst

Skræder C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Skoletøj

Telef. 212.

til Drenge og Piger
faar De hos

Edv. Larsen.

Kranse.
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26.

Telf. 179.

WHovedgaden
MetMomir
20,
anbefaler sig med Gamel Kaffe
til 1,60 og 1,30. Medova The,
Kiks, Bisquit, Konfekt og fin
Chokolade.
Petrea Kjærgaard.

R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Vi anbefaler os med

Cigarer, Cigaretter, Piber eg
Tobakker.
Stort Udvalg i Stokke.

Cigarforretningen, Hovedgaden 27.
Carl Andersen.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa
fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi
fra eget Værksted.

H. C. Andersen, Tøjhuset,
Hovedgaden 15, Lyngby.

InmmPlfniffP Dolke, Jagtknive, elektr. Lommelamper, Cigarlamper,
LUUllUuKUlIC, smaa Elektromotorer, Skøjter (ogsaa Rulleskøjter), Kælke,
Fodbolde, Kætschere, Spejderudstyr, Luftbøsser, Salonbøsser, Jagt
bøsser, Revolvere, Pistoler (ogsaa Hundepistoler) samt næsten alle
Slags Patroner. — Lager af Tegninger og Materiale til Flyvemaskinmodeller.
Ferd. S. Bahnsen, St. Kongensgade 46.

Køb hos vore Annoncerende.

af Crome & Goldschmidts
prima Klæde.

Søstrene Ohristiansen,
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Status-Udsalg.
Søndag d. 8. Februar begynder mit aatlige Sta’usudsalg ved hvilket
bortsælges alle under Statusopgørelsen udrangerede Varer, som er letbeskadigede eller har vist sig mindre kurante. Særlig fremhæves :
Et lille Parti Lædervarer. Portemonnæer, Dametasker. En Del
Æskepost, (Æskerne beskadigede). En Del Prospektkort, som sælges
fra 1 Øre pr. Stk.
Forsaavidt de til Udsalg fremlagde Varer strækker
til vil Udsalget blive fortsat til 1. Marts.

Knud Henriksen,
Hovedgaden 26. Telf. 57.

Bog= og Papirhandel

Hos
Jolis. Petersen, Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby,

købes altid prima Manufakturvarer billigst.
Telefon 167.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.
taeWaln,
Jernbanevej 1.

. Tlf. 166.

I Glas-, Porcelæn-,
ampe-i Udstyrsforretning.

Elegant Frisering, Ansigtsbade

Elektrisk Haartørring.
1. Kl. Haararbejde.

Billigste Priser.

Carl üodtfredsen.
Tlf 175.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,
A. R. Andersen,

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører.

Jernbanevej 10.

Anders Hansen,

Slagter fo rretnin g,
Hovedgaden 74,

Artikler5 for Kunstmalere.

anbefaler sig med 1ste Klasses
Varer til absolut billigste Priser.

Alt til Københavns Priser.

Telefon 310.

Fineste hurtigtørrende Gnlvfernis

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen.
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